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Alle groepen en teams hebben als blijk van waardering voor alle inzet 
een goed gevulde picknickmand gekregen. We hopen natuurlijk dat jullie 
hier met elkaar veel plezier aan gaan beleven. Er zit van alles in: bordjes, 
bestek, bekers en allerlei lekkere dingen om te eten en te drinken. Trek er 
lekker met elkaar op uit en ga genieten in de natuur! Neem buren mee, 
zoek elkaar op, maak gezellig een praatje met elkaar tijdens de picknick. 

In de mand zit ook een strandbal en een frisbee zodat je na (of voor of tijdens) het eten een leuk 
spelletje met elkaar kunt doen. En tenslotte zit er ook nog een flesje zonnebrandmiddel in, want we 
hopen natuurlijk op een mooie, zonnige zomer. En dan is insmeren een must!

Ga gezellig met elkaar 
picknicken!

Zoek de 10 verschillen

Knipbon 
Lekkere dingen zitten er in 
de picknickmand hè? 

Maar als je gezellig met 
elkaar hebt gegeten, is het 
ook wel een keertje op. Geen 
nood: met deze knipbon 
kun je de mand weer laten 
vullen. 

Vanaf dinsdag 24 juli staan 
er extra picknickartikelen 
klaar. Waar? Bij restaurant 
HeerlijkHappy (op de 
ColckHof), bij restaurant de 
LosserHof en bij restaurant 
’t Bouwhuis. 

Smullen 
maar 
weer…!
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Met elkaar 
relaxt de 
zomer door:
Zomertoer 
De Twentse 
Zorgcentra
Vandaag is de zomertoer gestart: een periode 
waarin we er met elkaar voor zorgen dat we het 
deze zomer vóór elkaar hebben! Daar zijn we trots 
op want wat hebben we met elkaar hard gewerkt 
om dit tot stand te brengen! Dank daarvoor!

Maar ook nu kunnen we nog steeds alle hulp gebruiken. Jij kunt deze 
zomer nog steeds het verschil maken! Werk je in de ondersteuning en 
heb je een zorgachtergrond, dan kunnen we niet zonder jouw bijdrage. 
Stel je beschikbaar voor diensten in de zorg en meld je aan. Al heb 
je geen zorgachtergrond, ook dan is jouw hulp onmisbaar. Jij kunt 
groepen ondersteunen/helpen met jouw inzet en beschikbaarheid.  
Denk hierbij aan huishoudelijke ondersteuning zoals koken, kleine 
activiteiten, vervoer en kleine hand- en spandiensten. 

Aanmelden kan via de emailadressen die op pagina 10 van deze 
vakantiekrant staan. 

Alle groepen en teams hebben een goed gevulde picknickmand 
gekregen. Trek er gezellig met elkaar op uit en zoek elkaar op. 

In de mand zit ook deze vakantiekrant. Hierin lees je onder andere hoe 
een aantal collega’s denkt over de zomertoer, wat hen heeft bewogen 
zich in te zetten en bij een aantal hoe dat heeft uitgepakt. Verder 
kun je natuurlijk lezen over alle activiteiten die er de komende zomer 
gepland staan; de vaste activiteiten, maar ook speciaal voor deze 
zomer georganiseerde activiteiten. Een vakantiekrant is natuurlijk 
niet compleet zonder een puzzel, kleurplaat, een doolhof, moppen en 
lekkere recepten om samen met elkaar te maken. Veel plezier!

Met vriendelijke groet,

Raad van Bestuur en Managementteam

Ik werk nu 2,5 jaar als nachtdienstmedewerker, 
maar de zorg voor cliënten overdag blijft ook 
leuk. Daarom help ik de groepen graag uit de 
brand!

“De zomertoer zien we niet 
alleen maar als iets positiefs, 
want we hebben veel stress om 
de bezetting rond te krijgen . 
En goed personeel is op een 
gedragsmoeilijke groep al 
schaars. We zijn daarom blij 
met het kaliber dat we hier 
op de groep krijgen , namelijk 
Bert en Gurkan .”

Amelinklaan 26

Gurkan Taltekin 
over de Zomertoer :
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Ik ben half mei begonnen bij het 
coördinatiepunt flex en ben hier niet 
voor niets! Ik vind het mooi dat ik kan 
helpen met het oplossen van de diensten 
en zo mijn steentje kan bijdragen. Want 
ondanks de hectiek, wordt er veel samen 
gewerkt en zoeken we verbinding met 
elkaar.

Marjolein 
Ezendam – Spoelder
over de Zomertoer :

Ik vind het leuk om mee te kunnen 
denken met de buurteams over hoe we 
samen diensten kunnen oplossen om 
elkaar verder te helpen. Daarnaast ben ik 
als BHV-er voor de zomertoer bereikbaar. 
Het is natuurlijk heel belangrijk dat er 
altijd een BHV-er bereikbaar is. Als ik op 
deze manier iets kan doen, dan doe ik dat 
graag.  

Anouk Haarhuis
over de Zomertoer :

Mag ik 
je foto? 
In de picknickmand vind je allerlei lekkernijen om er een 
gezellige middag van te maken met collega’s en cliënten. 
Daarnaast vind je in de picknickmand ook een frisbee en een 
strandbal. Maak jij een leuke foto tijdens het picknicken? 
Met bijvoorbeeld de frisbee of de strandbal? Stuur hem dan 
naar communicatie@detwentsezorgcentra.nl. De leukste 
foto’s plaatsen wij op intranet. 

P.s. vergeet je niet in te smeren met het warme weer.

Marian Stevelink
over de Zomertoer :

Omdat ik een zorgachtergrond heb, 
heb ik mij opgegeven om te helpen 
op woongroepen waar dat nodig 
is. Ik vind het een meerwaarde dat 
we ook vanuit de indirecte zorg 
bijdragen in welke vorm dan ook en 
ons ook verdiepen in hoe er geleefd 
en gewerkt wordt op de woon- en 
dagbestedingsgroepen. Wat mij 
betreft is dit niet alleen wenselijk in 
de zomerperiode maar eigenlijk het 
hele jaar door.

“We merken wel dat je ervaring hebt en dat 
is fijn . Het was niet alleen prettig, maar je 
was ook nodig!”
“Dat J. (de cliënt die door Marian begeleid 
is) zijn dagprogramma zo voort kan zetten 
en dat er iemand voor hem is helpt ons 
om goede zorg te leveren aan de andere 
bewoners.”
“Wij vinden het erg positief dat mensen uit 
de indirecte zorg ondersteunen , dit kunnen 
al kleine dingen zijn zoals koken . Het 
bevordert de saamhorigheid.”
Rondweg 31

Moppenhoek
Twee bananen graven een kuil. Zegt de één tegen 
de ander: ‘‘Ik stop er mee ik krijg er een 
kromme rug van.’’

Het is geel en je kunt het niet zien. 
Wat is het? Antwoord: 
Een banaan om de hoek.

Hoe laat is het als een olifant op 
een hek gaat zitten? 
Tijd voor een nieuw hek.
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Het is voor mij vanzelfsprekend te 
helpen als dat nodig is. En op deze 
manier, door deel te nemen aan de 
zomertroubadours, hoop ik tussen alle 
drukte door iets leuks te brengen.

Marjan Maat
over de Zomertoer :

HETPATENT

DEIEMENKORF

ONSELEMENT

BIJUITSTEK

DEKUBIEK

DEGROENDERIJ

RUIMBAAN

BEEKLUST

DEBURG

HEERLIJKHAPPY

DEFINESSE

ARTDESCH

LOSSER

TBOUWHUIS

DELOSSERHOF

DECOLCKHOF

HETMIDDEN

DESCHALM

Locatie woordzoeker

C O C K TA I L  Z O N D E R  A L C O H O L

Shirley Temple
Benodigdheden 
per glas:
- IJsblokjes
- 4 cl. ananassap
- 4 cl. passievruchtsap
- Bitter lemon

Wat moet je doen?
Giet het ananassap en 
passievruchtsap samen 
met enkele ijsblokjes in 
een longdrinkglas.
Meng het geheel goed 
en vul aan met bitter 
lemon.

Voor ons (Edith en Greetje) voelt 
de bijdrage die wij doen niet zo 
heel erg groot, maar als iedereen 
zijn steentje bijdraagt komen we 
samen de zomer goed door.

Secretariaat 
Enschede 
over de Zomertoer :
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Recreatie ZOMER EMB concert 
Ben je ook toe aan optimale ontspanning? Koen Nijhuis verzorgt deze dag meerdere concerten 
op diverse instrumenten. Het live ervaren van de klanken en trillingen van diverse instrumenten 
vormen een onweerstaanbare prikkel. 

Datum: zondag 15 augustus 2018  |  Tijdstip: tussen 10.00 en 15.00 uur
Locatie: ‘t Bouwhuis Enschede  |  Aanmelden: noodzakelijk via website www.dtzcrecreatie.nl
Kosten: gratis 

Zomer BBQ op ‘t Bouwhuis
Iedereen is welkom, zowel cliënten, als familie maar ook al het personeel. De parkeerplaats wordt 
omgetoverd tot een waanzinnig BBQ-plein met livemuziek door verschillende artiesten.

Datum: woensdag 29 augustus 2018  |  Tijdstip: 17.00 – 20.30 uur  |  Locatie: ’t Bouwhuis Enschede
Aanmelden: noodzakelijk via website www.dtzcrecreatie.nl  |  Kosten: 9 euro

Koetsentocht ’t Bouwhuis
Vandaag gaan we weer op stap met koetsen van De Koetsenkeerls en Menclub de Twentse Marke. 
Ze komen met hun koetsen op de Brink, om vanaf hier een tocht te maken met de deelnemers 
in het gebied rond Lonneker en omstreken. 

Datum: zondag 19 augustus 2018  |  Tijdstip: 12.00 – 15.00 uur  |  Locatie: ’t Bouwhuis Enschede
Aanmelden: noodzakelijk via website www.dtzcrecreatie.nl  |  Kosten: gratis 

Fotoshoot op ’t Bouwhuis  
Wil jij graag een professionele foto van jezelf waar jij stralend op zult staan? Dan is dit het moment! Er is 
vooraf de mogelijkheid om gebruik te maken van de kapper en de visagist. Die staan voor je klaar.

Datum: woensdag 22 augustus 2018  |  Tijdstip: 13:30 - 16:30 uur  |  Locatie: de Samenloop ‘t Bouwhuis
Aanmelden: noodzakelijk via website www.dtzcrecreatie.nl  |  Kosten: 7 euro 
(wanneer je geen recreatiegeld betaalt zijn de kosten 12 euro)

Muziekavond met Toon & Thijs 
Op deze vrijdagavond weer eens een super gezellige muziekavond met onze eigen Toon & Thijs! 
Lekker meezingen, lekker luisteren en een hoop gekkigheid, daar kun je van op aan. 
Deze mannen staan garant voor een hele gezellige avond.

Datum: vrijdag 24 augustus 2018  |  Tijdstip: 19.00 – 20.30 uur  |  Locatie: restaurant de LosserHof
Aanmelden: niet noodzakelijk  |  Kosten: gratis 

Rene Knol muziekavond 
Dé Rene Knol gezelligste muziekavond!

Datum: vrijdag 31 augustus 2018  |  Tijdstip: 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Restaurant ’t Colckje in Almelo  |  Aanmelden: niet noodzakelijk  |  Kosten: gratis 
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Filmmiddag ‘Toppers in Concert - 
Wild West, Thuis Best’
‘Het grootste en gezelligste meezingfeest van het jaar’. Een combinatie van ‘The Worlds Wildest’ 
Partysongs en het allerbeste van eigen bodem.

Datum: woensdag 25 juli 2018  |  Tijdstip: 13:30 - 16:00 uur  |  Locatie: ‘t Bouwhuis Enschede
Aanmelden: niet noodzakelijk  |  Kosten: gratis 

Zomer BBQ op de LosserHof
Iedereen is welkom, zowel cliënten, als familie maar ook al het personeel. De parkeerplaats wordt 
omgetoverd tot een waanzinnig BBQ-plein met livemuziek door de band Spoenk.

Datum: vrijdag 27 juli 2018  |  Tijdstip: 17.00 – 20.30 uur  |  Locatie: de LosserHof, Losser
Aanmelden: noodzakelijk via website www.dtzcrecreatie.nl  |  Kosten: 9 euro 

OSO Midzomer Concert 
We gaan weer luisteren naar het Overijssels Senioren Orkest. Dit orkest zorgt voor een gezellige muzikale 
invulling gedurende deze middag.

Datum: woensdag 1 augustus 2018  |  Tijdstip: 13.30 uur  |  Locatie: Het grasveld achter villa ’t Bouwhuis 
(bij slecht weer in de Samenloop)  |  Aanmelden: niet noodzakelijk  |  Kosten: gratis 

Rene Knol muziekavond 
Dé Rene Knol gezelligste muziekavond!

Datum: vrijdag 27 juli 2018  |  Tijdstip: 19.00 – 20.30 uur  |  Locatie: Restaurant ’t Colckje in Almelo
Aanmelden: niet noodzakelijk  |  Kosten: gratis

Zomer Playbackshow 
Woensdag 8 augustus is het weer tijd voor de Zomer Playbackshow. De beste muzikanten 
van ‘t Bouwhuis laten hun zangkunst zien. Wie wint dit jaar de beker?

Datum: woensdag 8 augustus 2018  |  Tijdstip: 13.30 – 16.00 uur  |  Locatie: ‘t Bouwhuis Enschede
Aanmelden: noodzakelijk via website www.dtzcrecreatie.nl  |  Kosten: gratis 

OSO Midzomer Concert 
We gaan weer luisteren naar het Overijssels Senioren Orkest. 
Dit orkest zorgt voor een gezellige muzikale invulling gedurende deze avond.

Datum: vrijdag 10 augustus 2018  |  Tijdstip: 19.00 uur  |  Locatie: Plein den Alerdinck 2 (de ColckHof) Almelo 
(bij slecht weer gaat het niet door)  |  Aanmelden: niet noodzakelijk  |  Kosten: gratis 

juli & augustusEvenementen
programma Recreatie
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          G E D I C H TBuiten Kom allemaal mee naar buiten,
daar waar de vogels fluiten.
Daar waar kinderen spelen.
Kom allemaal mee naar buiten.
Picknicken in het gras.
Ook alle koeien zijn in hun sas.
Kom allemaal mee naar buiten.
De barbecue staat aan,
en het vlees komt er aan.

Kom allemaal mee naar buiten.
Daar waar de zon brandt,
liggen mensen op het strand.
Kom allemaal mee naar buiten.
Fietsen in het Twentse land,
dat doe je met gezond verstand.
Kom allemaal mee naar buiten.
 
Rika Santhuizen

Palmboom van fruit

Schil de kiwi’s.4 Leg de partjes boven 
de bananen.

6
Snijd de kiwi’s in partjes.5

Pel de mandarijn.7 Haal de partjes uit elkaar.
8

Leg de partjes onder de 

bananen.
9

Wat heb je nodig?  
- 2 bananen
- 2 kiwi’s
- 1 mandarijn
- Mes
- Snijplank
- Groot gekleurd bord

‘‘Samen met elkaar krijgen we het deze zomer vóór elkaar!’’

Pel de bananen.1 Maak sneetjes in de banaan.
2

Leg de bananen op een bord.3
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Ik maak graag muziek en vind het nog 
leuker om dit voor publiek te doen!

Thijs Fleer
over de Zomertoer :

de ZOMER
TROUBADOURSkomen naar je toe deze zomer! 

Elke week komen de zomertroubadours op vaste 
plekken langs om het lekkere zomergevoel te 
brengen bij de bewoners op de LosserHof en 
‘t Bouwhuis. Ze gaan allerlei leuke gezellige 
dingen doen. 

Zo komen de zomertroubadours langs om bewoners aan te bieden 
mee te gaan fietsen, of iets anders gezelligs te doen. Ook brengen 
ze fruit en ijs. Zo houdt iedereen het hoofd koel deze zomer!

De zomertroubadours komen ook muziek maken op pleintjes 
of juist op de groep, net wat het beste uitkomt. Of ze komen 
snoezelen en ze organiseren filmmiddagen. Er is voor elk wat wils!

Kortom: de zomertroubadours brengen de zomer naar jullie toe! 
Komt het even niet uit, dan kun je dat rustig laten weten. 
Ze komen dan gewoon op een ander moment wel terug.

De zomertroubadours bestaan uit een gemengd gezelschap dat 
elke dag wisselt. Het gezelschap bestaat uit bewoners, coaches, 
vrijwilligers, beroepsmuzikanten, managers, therapeuten etc. 

Ze komen iedere dag langs tussen 10.00-12.00 uur en 
tussen 14.00-16.00 uur

Samen maken we er een leuke zomer van! De zomertroubadours 
zorgen voor blije gezichten en geluksmomentjes op een dag. 
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Zomertoer doolhofStart

Einde

Dagelijks zijn wij in contact 
met de medewerkers en 
de groepen waar zij werken. 
We vinden het erg leuk 
dat we nu ook zelf op een 
aantal groepen komen en 
daar een handje kunnen 
helpen!

P&O
over de Zomertoer :

Op maandagmorgen breng ik een aantal 
keer bewoonster Monique van het 
zwembad naar de Eikenlaan. Een mooie 
manier om met bewoners en medewerkers 
in contact te komen en hen wat beter 
te leren kennen. Voor mij is het een 
kleine moeite en ik ben blij dat ik de 
medewerkers kan ontlasten.

Annamiek van Dalen
over de Zomertoer :
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In Almelo zijn de dienstroosters zo goed als rond. 
In Losser en Enschede zijn ze nog hard aan het 
werk om alle roosters gevuld te krijgen. We hebben 
het de bie-mekaar-breng-teams genoemd.

Team Enschede: ‘‘Enkele weken geleden hoorden we als coaches 
dat het moeilijk zou gaan worden voor de zomer. Het hoe en waarom 
hebben we onmiddellijk achter ons gelaten. Daarvoor in de plaats 
hebben we de insteek genomen; hoe kunnen we de teams het beste 
ondersteunen?

De teams hebben fantastisch geholpen om de diensten helder 
te krijgen, wat er nog open staat.

Dit is ouderwets gedaan met geeltjes op grote bladen. Ieder team heeft 
actief gekeken wat hebben we écht nodig. In gezamenlijkheid met 
alle nodige mensen zijn er elke dag 2 briefings om alle dingen weer bij 
elkaar te laten komen. En wordt de taakverdeling scherp weggezet. 

Vakantiekrachten worden gematcht. Medewerkers van alle soorten 
afdelingen komen binnen bij Bouwhuislaan 9 om te kijken wat zij nog 
voor de groepen kunnen betekenen. En alles wat hier gebeurt, gaat 
vanuit hetzelfde uitgangspunt: het moet goed en leuk zijn voor de 
cliënt ook in de zomer van 2018.’’

De bie-mekaar-
breng-teams

Inloopmomenten
Er zijn in Losser en Enschede inloopmomenten ingepland. Tijdens deze 
inloopmomenten kun je kijken welke openstaande diensten er zijn of op welk 
moment je hulp nodig is (dat kan ook zijn om te helpen bij activiteiten zoals 
een BBQ of cliënten wegbrengen/halen). Op onderstaande momenten zijn er 
inloopmomenten op deze locaties:
 
Regio Losser van maandag tot en met vrijdag is er van 11.00 tot 14.00 uur 
een coach/planner aanwezig op kantoor 1.14 in de Veldmaat.
 
Regio Enschede van maandag tot en met vrijdag van 9.30-10.30 uur en 
van 15.30-16.30 uur is het inloopmoment op Bouwhuislaan 9 in de coachruimte.

Aanmelden?
Wij hebben jullie nodig! Jij, collega, 
met klem willen we appèl op jou doen! 
Jij kunt deze zomer het verschil maken! 
Stel je beschikbaar voor diensten in de 
zorg of voor allerlei hand- en spandiensten 
en meld je hier aan: 

Zomer2018Almelo@detwentsezorgcentra.nl
Zomer2018Enschede@detwentsezorgcentra.nl
Zomer2018Losser@detwentsezorgcentra.nl

Team Losser: “Waarom pakken wij deze taak op voor de komende 
maanden? Wij werken beiden de hele zomerperiode en kunnen 
hierdoor continuïteit bieden.

Wat drijft ons; wij willen ook hierin laten zien dat we het alleen 
maar samen kunnen met ‘alle spelers’ rondom onze bewoners.
We kiezen in Losser voor een werkwijze waarin we de beschikbare 
personeelsleden (zorg en ondersteunend) matchen met de vraag 
die vanuit de groepen gesteld is.
Uitgangspunt hierbij is bevoegdheid en bekwaamheid van elke 
beschikbare medewerker. Ondersteunend personeel kan veel 
betekenen in meedenken en hand- en spandiensten.  
En we kunnen het absoluut niet zonder de creativiteit en 
zelforganisatie van elke woon- en dagbestedingsgroep.’’
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Colofon
De Twentse Zorgcentra
088 430 4011
Postbus 2112
7500 CC Enschede

De Zomertoer Vakantiekrant is een uitgave  
van De Twentse Zorgcentra. 
Informatie kun je sturen naar 
communicatie@detwentsezorgcentra.nl
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de LosserHof 27 juli  |  ‘t Bouwhuis 29 augustus
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De oplossingen


